מרכז רבין
מכרז פומבי עם מו"מ מס'20-20_/15 :ג' פ'

עבודות נגרות מקבעים בחדרי ניתוח  -בית חולים השרון
הודעת תיקון

הננו להודיע על תיקון בתנאי הסף להשתתפות במכרז ,כמפורט להלן:
 .1סעיף  .1ב .לכתב ההזמנה :להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה:
"על המציע להיות קבלן בעל ניסיון בביצוע של לפחות  3פרויקטים בהתאם למפורט
להלן:
פרויקט/פרויקטים של נגרות מקבעים הדומים במורכבותם הטכנולוגית לפרויקט נשוא
מכרז זה אשר עלותו הכספית של כל אחד מהם (ללא מע"מ) (כשהוא משוערך למדד
הבסיס לפיו מוגשת ההצעה או אם אין מדד כזה למדד האחרון שפורסם לפני המועד
האחרון שנקבע להגשת ההצעות)  50%לפחות מסה"כ מחיר הפרויקט שיוצע על ידי
המציע ואשר הושלמו על ידו עד  3שנים מיום מועד הגשת הצעתו.
למען הסר ספק ,מובהר ,כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז
או שביצוען לא היה לשביעות רצון מזמין העבודות ו/או להנחת דעתה של הכללית ,לא
ייחשבו כעבודות שהושלמו לצורך סעיף זה.
למען הסר ספק ,הקביעה הסופית ביחס לשאלה האם פרויקט מסוים הנזכר בהצעה של
מציע פלוני אכן דומה במורכבותו הטכנולוגית לפרויקט נשוא מכרז זה ,תיעשה על ידי
הכללית בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ולנתונים שישתקפו מן ההצעה הנבחנת .קביעה
זו תחייב את המציעים לכל דבר ועניין.
מודגש כי את רשימת הפרויקטים להוכחת תנאי זה יש להגיש ע"ג נספח  ,Iכאשר כל
הפרטים בו מולאו כנדרש והוא נחתם בידי המזמין .הכללית תהיה רשאית ,אך לא
חייבת ,לבקש מן המציע כי יציג לה חשבון סופי של הפרויקטים שהוגשו להוכחת תנאי
זה".
 .2סעיף  .1ד .לכתב ההזמנה :סעיף זה מבוטל.
 .3מעבר למפורט במכתב ההבהרה ,לא חל כל שינוי נוסף במסמכי המכרז.
 .4הודעת תיקון זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים
המפורטים במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר
מסמכי המכרז לבין האמור בהודעת תיקון זו ,יגבר האמור בהודעת תיקון זו.
 .5המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו ביום  15.12.15בשעה  ,12:00והכל בהתאם
לנוהל כמפורט במסמכי המכרז.
הודעת תיקון זו מתפרסמת גם באתר הכללית.www.clalit.org.il :

